
WEZEP / HATTEMERBROEK

naschoolse

activiteiten
NOVEMBER - DECEMBER  2021

DE LEUKSTE ACTIVITEITEN VOOR 
JOU SAMENGESTELD!

Er staan weer een aantal toffe activiteiten gepland van Goed 
Bezig en diverse sport- en cultuuraanbieders. 

Een aantal hebben we voor je uitgelicht in deze flyer. 
Op onze website vind je alle activiteiten.

W
INTER

  Woensdag 24 november
 Groep 1 & 2: 13:30 - 14:45 uur

 Groep 3 & 4: 15:15 - 16:30 uur
 Kamphal, Heikamp 2 WEZEP

GOED BEZIG OLDEBROEK
WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

GROEP 
1 T/M 4

PIETENGYM
Doe mee met sport, spel en dans en behaal je 
Pietendiploma! Kom je ook verkleed?

 AANMELDEN
VERPLICHT

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/bekijk/84821/pietengym-wezep


PARTNERS GOED BEZIG OLDEBROEK 

 Woensdag 3 november
 13:30 - 16:00 uur
 Zeuven Heuvels 20 WEZEP

OLDEBROEK

GROEP 
1 T/M 8

GROEP
1 T/M 4

MUZIEKMIDDAG
Doe mee met muzikale spelletjes, 
instrumenten bespelen en samen muziek 
maken!

JUNGLE FUN
Doe mee met verschillende leuke spellen 
en spring op het springkussen! Kinderen in 
groep 1 & 2 mogen een ouder meenemen als 
begeleiding.  

 AANMELDEN
VERPLICHT

 AANMELDEN
VERPLICHT

 Maandag 27 december
 Groep 1 & 2: 13:30 - 14:30 uur

 Groep 3 & 4: 14:30 - 15:30 uur
 Talter, Stouwdamsweg 4

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/?menu=6a7a301b3da9076450634af06cf903eb&mode=grid-5
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/bekijk/85023/muziekmiddag


GOED BEZIG OLDEBROEK
WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

meer info en aanmelden:

 Maandag 1 t/m vrijdag 5 november
 Bekijk de lestijden op onze website
 Kamphal, Heikamp 2 WEZEP

2 T/M 12
JAAR

 Woensdag 12, 19, 26 januari & 2 februari
 15:00 - 15:45 uur
 De Scheg, Piet Van Donkplein 1 DEVENTER

GROEP 
5 T/M 8

SCHAATSLESSEN
Vier lessen, inclusief schaatshuur, vrij 
schaatsen na de les en persoonlijk certificaat!  
Kom met eigen vervoer. Meld je aan voor 22 
december.

VRIENDJESWEEK
Kom mee met een vriendje of vriendinnetje 
die lid is van de vereniging of kom zelf naar 
de open lessen.

ZONDER 
AANMELDEN

 AANMELDEN
VERPLICHT

€20,-

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/bekijk/84978/schoolschaatsen


GOED BEZIG OLDEBROEK
WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

SPORT OF CULTUUR VOOR IEDEREEN
met het Jeugd- en Volwassenenfonds
 
Het sport- en cultuurseizoen is weer begonnen! Maar het is niet 
zo vanzelfsprekend dat iedereen mee kan doen. Als gevolg van de 
coronacrisis zijn er meer gezinnen met financiële problemen. Daardoor 
kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van zichzelf of hun 
kinderen niet meer betalen. Deze gezinnen kunnen een beroep doen op 
het Jeugd- en Volwassenenfonds in Oldebroek.

Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen een bijdrage aanvragen 
bij het Jeugdfonds voor kinderen tot 18 jaar. Inwoners vanaf 18 jaar 
kunnen dit doen bij het Volwassenfonds. Dit kan voor de contributie of 
het lesgeld, maar ook voor benodigde materialen. 
Bij elkaar gaat het bij het Jeugdfonds om een bedrag van €225,- (sport) 
of €450,- (cultuur) per jaar per kind. Bij het Volwassenfonds is dit €250,- 
(sport) of €400,- (cultuur) per jaar per volwassene.
De gelden worden vanuit het fonds rechtstreeks uitgekeerd naar de 
sport- of cultuuraanbieder.
 
Minder geld beschikbaar
Rudolf Huberts is namens Goed Bezig Oldebroek het lokale 
aanspreekpunt. Hij kan je helpen bij een aanvraag of meer informatie 
geven. Hij legt nog eens uit wie er in aanmerking komen: “Een 
bijstandsuitkering of schuldhulpverlening zijn al goede redenen voor een 
aanvraag. Maar er zijn ook bijzondere situaties waarbij het geld door 
omstandigheden niet op de juiste plaats terecht komt. Denk aan een 
verslaafde ouder of een ex-partner die geen alimentatie betaalt. Ook 
dan is een aanvraag bespreekbaar. Het budget is ook in te zetten voor 
zwemlessen.”
 
Wil jij ook meedoen?
Komt het meedoen aan sport of cultuur voor jou ook in gevaar? Kijk dan 
of jij in aanmerking komt voor het fonds. Op www.goedbezigoldebroek.
nl staat meer informatie. Hier staat ook een overzicht van intermediairs. 
Een intermediair kan een aanvraag voor jou doen bij het fonds. Heb jij 
een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact op met Rudolf 
Huberts via rhuberts@oldebroek.nl of 06 44 928 259.



Alle activiteiten en uitgebreide informatie kan je vinden op 

WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL

>veel plezier!< 

BADMINTON
Kom naar de open avond  bij 
Amptmeijer Badminton ‘80.

6 T/M 18
JAAR

WERELDWEIDE
Doe na schooltijd mee met de 
activiteiten op het plein van de 
Wereldweide.

GROEP
1 T/M 8

di
16
nov

SPOORZOEKER
Doe na schooltijd mee met de 
activiteiten op het plein van de 
Spoorzoeker.

GROEP 
1 T/M 8

di
23
nov

SCHOOLDAM-
TOERNOOI
Meer info en aanmelden via je 
school. 

GROEP 
7 & 8

wo
8
dec

AANMELDEN VERPLICHT

wo
10 & 17
nov

ZAALVOETBAL-
TOERNOOI
Meld je aan met een team van 
vijf of zes bij het Tienerhonk. 

GROEP
7 & 8

do
6
jan

WORKSHOP 
STRIPTEKENEN
Leer figuurtjes ontwerpen en in 
verhalen te verwerken.

10 T/M 15 
JAAR

wo
12
jan

NOVEMBER - DECEMBER 2021

ZONDER AANMELDEN

ZONDER AANMELDEN

ZONDER AANMELDEN

AANMELDEN VERPLICHT

€2,-

AANMELDEN VERPLICHT

https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/bekijk/85189/workshop-striptekenen
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod/bekijk/85213/zaalvoetbaltoernooi-wezep-groep-78

